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Jelölt neve, betöltendő pozíció:
Maradi István, Főtitkár

Születési adatok: Esztergom, 1964. november 26.
Szakképzettség, végzettség:
Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar
Szakmai tevékenység:
Szakmai pályafutásom első huszonegynéhány évét (2012-ig) a Westel család, a T-Mobil
Magyarország és a Magyar Telekom műszaki területeinek management-jében töltöttem. Részt
vettem a hazai első négy mobil generáció kiépítésében, fejlesztésének és üzemeltetésének
szervezeti irányításában, majd a teljes Magyar Telekom műszaki szervezetének irányításával
az optikai hálózatok országos kiépítésében, a digitális televíziózás előkészítésében és
telekom-on belüli tovább fejlesztésében. 2012-től saját tanácsadó cégemmel hazai és külföldi
projektekben dolgozom: a Közel Keleten, Indiában, Európa néhány országában, és
természetesen idehaza. A két terület közötti konvergencia miatt az utóbbi időben főleg
informatikai jellegű projektekkel foglalkozom, de néha befut egy-egy távközlési feladat is, amely
szívemhez oly' közel áll. A vírus megjelenése előtt kipróbáltam magam egy induló vállalkozás
informatikai vezetőjeként is.
Eddigi közéleti tevékenység:
Kisebb megszakításokkal HTE tag vagyok 1996-tól, HTE főtitkár voltam 2002-2005 között, és
néhány egyéb HTE bizottságban is dolgoztam. Szívesen tartottam szakmai előadásokat a HTE
és egyéb konferenciák színeiben is.
„Mit szeretnék tenni a HTE érdekében?
Az idei év különleges kihívás lett-lesz mindenkinek, aki a távközlésben és az informatikában
dolgozik, legyen az konferencia szervezés, szakmai munka vagy társadalmi munka, kapcsolat
tartás. A HTE új managementjével szeretném figyelmünket először a közeljövő (idei év és a
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jövő év) pénzügyi stabilizálásra fordítani, és meggyőződni róla, hogy át tudunk jutni a turbulens
időkön.
Ha a pénzügyi hátterünk rendben, akkor szeretnék azon dolgozni, hogy a mai kornak megfelelő
tartalommal jelenjünk meg a tagságunk előtt. Nem gondolom, hogy hatalmas fordulatra lenne
szükségünk e téren, de kicsi, lépésről lépésre megvalósuló újításokat bevezethetünk.
Tagságunk fiatalítását minden ciklusban aktívan terveztük, ez most sem maradhat ki, még
akkor sem, ha e téren nagy a konkurencia és a fiatalokat sok más szervezet szeretné bevonni.
Szeretnék több körben belső "ötleteléseket" szervezni az ügyben, hogy közös tervet
készíthessünk az új vezetés előtti időszakra, hiszen egy nagyon erős új HTE management állt
újra össze.
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